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Univerzita Karlova v Praze, PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Katedra / ústav: speciální pedagogiky 

Zadání diplomové práce 

Jméno a příjmení: Radka Hublová 

Datum narození: 05. 05. 1986 

Adresa: Fojtíkova 2407, Rakovník 269 01 

obor: Speciální pedagogika  

Název práce v českém jazyce: 

 Český jazyk na základních školách pro sluchově postižené  

Název práce v anglickém jazyce:   

Czech language at primary schools for children with hearing 

impairment 

Vedoucí práce:  PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 

Datum: 29. 10. 2009 Podpis    .............................................  
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Projekt výzkumného šetření 

 

1. CO?  

Jakým způsobem je realizována výuka předmětu ČJ a literatura (dále jen ČJ) na 2. stupni 

základních škol pro sluchově postižené (dále jen ZŠ pro SP). 

 

- neboli cílem diplomové práce je zmapovat výuku ČJ na 2. stupni ZŠ pro SP z hlediska 3 pilířů: 

� využívaných komunikačních modů při hodinách ČJ 

� využívaných učebnic a učebních pomůcek při hodinách ČJ 

� z hlediska názorů žáků 2. stupně ZŠ pro SP na ČJ a z hlediska názorů učitelů ČJ a 

literatury na ČJ  

 

Výzkumné otázky: 

a) Jaký je volen způsob komunikace z hlediska přístupu k výchově a vzdělávání žáků na 2. 

stupni ZŠ pro SP?  

b) Jaké jsou užívány komunikační mody během výuky ČJ na 2. stupni ZŠ pro SP (a to ve 

třech komunikačních rovinách: komunikace mezi žáky navzájem, komunikace směřující 

od žáka k učiteli, komunikace směřující od učitele k žákovi)? 

c) Jaké jsou užívány učebnice v rámci výuky ČJ na 2. stupni ZŠ pro SP? 

d) Jaké jsou užívány učební pomůcky v rámci výuky ČJ na 2. stupni ZŠ pro SP? 

e) Jak vnímají žáci na 2. stupni ZŠ pro SP samotný ČJ, co pro ně představuje? 

f) Jak vnímají učitelé ČJ na 2. stupni ZŠ pro SP svůj vyučovací předmět, co dle jejich 

názoru představuje pro žáky a jak je jimi vnímán?  

 

2. PROČ? (proč toto šetření realizovat?)  

- samotná výuka ČJ u žáků se SP je velice kontroverzní téma a s nástupem nových státních 

maturit budou na žáky se SP v této oblasti kladeny ještě větší požadavky- proto je to téma 

v současné době velice aktuální (TKN- díl vysílaný 30. 3. 2009, prof. Macurová) 

- zmapujeme aktuální stav, realizaci výuky ČJ na 2. stupni ZŠ pro SP 

- výsledky šetření by mohl být zajímavý materiál pro učitele ČJ a literatury z hlediska využívaných 

pomůcek a učebnic 

- kdo se touto tématikou zabývá, v jakých odborných publikacích je možné toto téma najít:  

� Mgr. Marie Komorná 

� Mgr. Barbora Kosinová 
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� Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. (disertační práce) 

� prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.  

 

3. S KÝM? 

- základní soubor výzkumného šetření: 

� žáci 2. stupně ZŠ pro SP 

� učitelé ČJ a literatury na 2. stupni ZŠ pro SP 

- realizace výzkumného šetření: 

� na všech ZŠ pro SP v ČR (celkově 13 škol- 3 pražské školy, České Budějovice, Plzeň, 

Liberec, Hradec Králové, Brno, Ivančice, Kyjov, Olomouc, Ostrava, Valašské Meziříčí) 

 

4. JAK? 

výzkum: kvantitativní 

             ↓ 

metoda: dotazování + pozorování 

             ↓ 

technika: dotazník + strukturované pozorování 

 

Odůvodnění zvolené techniky: 

• výhody: zcela zásadní je dostupnost: dotazník je vhodný pro velké množství respondentů 

a tak získává velké množství dat, umožňuje následně dobře zpracovat výsledky šetření 

• nevýhody (metoda je náročná z hlediska): z vlastní zkušenosti: přímočarost otázek, 

otázky musí být DOBŘE položené, musí být srozumitelné pro konkrétní skupinu 

respondentů (v potaz musí být věk, čtenářské dovednosti, znalost jazyka apod.), nesmí 

být tendenční, subjektivita odpovědí- např. respondent odhalí záměr dotazníku a 

odpovídá tak, jak si myslí, že by měl apod.; pro strukturované pozorování musí být dobře 

sestaven pozorovací arch (musíme přesně vědět, co pozorovat) 

 

- jak podchytit nevýhody zvolené techniky:  

� samotnou dobrou konstrukcí dotazníku- upřednostňování psychologického hlediska, 

odpovídající délka apod.  

� snažit se o polouzavřené otázky (snížení náročnosti pro respondenta) 

� dobře položit otázky- srozumitelně a zároveň bez ovlivňování respondentů 
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� být přítomna samotnému šetření- umožňuje osvětlit nesrovnalosti, případně osobní 

kontakt a motivace u zadavatele dotazníků (pokud nebudu moci být přítomna u šetření) 

� pilotáž (náslechy ČJ na 2. stupni ZŠ pro SP) 

� předvýzkum (konstrukce dotazníků a jejich testování na malé skupině respondentů) 

 

5. KDY? (časový plán, postup) 

Postup výzkumného šetření:  

1. preempirická fáze  

2. pilotáž- náslechy ČJ na 2. stupni ZŠ pro SP (umožní větší orientaci ve vymezené 

problematice) 

3. sestavení dotazníků + pozorovacího archu 

4. předvýzkum- realizace dotazníkového šetření na jedné ze ZŠ pro SP, malý vzorek 

respondentů (představa: 7 žáků 2. stupně z různých tříd, 1 učitel ČJ a literatury), pozorování 

v rámci hodiny ČJ a literatury  

4. následné upravení dotazníků a pozorovacích archů, eliminace jejich chyb  

5. výzkumné šetření: 

� kontaktovat školy- email, telefon (motivace- celorepublikové šetření, vyzískané informace 

poskytneme apod.) 

� domluvit schůzku a realizaci šetření 

� samotné šetření a sběr dat 

 

6. ZA KOLIK? 

finanční náklady se budou týkat: 

• dotazníků- na jejich tisk (každý dotazník má zhruba 3 strany + informované souhlasy + 

průvodní dopisy + instruktážní dopisy) 

• cestovné- cestování do jednotlivých škol  

• poštovné 

 

7. Zajištění etických aspektů: 

o Účastníky výzkumného šetření seznámíme s: cílem výzkumu, jakým způsobem je či 

bude realizován, případně je informujeme o jeho průběhu či zpracování 

o Účastníkům výzkumného šetření zajistíme anonymitu 

o Zúčastněným školám zajistíme anonymitu 
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o Veškeré materiály, které v rámci šetření zveřejníme, nesmí za žádných okolností 

poskytnout takové informace, které by mohly poukázat na totožnost účastníků šetření 

o Získáme informovaný souhlas od ředitelů/ředitelek jednotlivých škol pro SP  

o Účastníky výzkumného šetření ujistíme, že mohou kdykoli z výzkumného šetření 

odstoupit bez udání důvodu 

o Výzkumné šetření konzultujeme s kolegy či jinými odborníky-odlišný pohled, nápad apod. 

o Informace, které nám výzkumné šetření přinese, za žádných okolností „neupravujeme“ či 

„nepřekrucujeme“ 

o Máme uchovány přímé materiály výzkumného šetření, případně jej můžeme částečně 

uvést v samotné výsledné práci- např. zveřejníme jeden z vyplněných dotazníků (a to 

samozřejmě bez údajů poukazující na totožnost účastníka šetření) 

 

8. Shrnutí: 

• co?: Jakým způsobem je realizována výuka ČJ a literatury na 2. stupni ZŠ pro 

SP 

• proč?: aktuální kontroverzní téma 

• s kým?: žáci 2. stupně ZŠ pro SP, učitelé ČJ a literatury na 2. stupni ZŠ pro SP 

• jak?: kvantitativní výzkum- dotazník + strukturované pozorování 

• kdy?: prvotní konstrukce dotazníků a záznamových archů- pilotáž- předvýzkum- 

oprava chyb dotazníků a záznamových archů- kontaktování jednotlivých ZŠ pro 

SP- samotná realizace výzkumného šetření  

• za kolik?: finanční náklady na tisk dotazníků + cestovné + poštovné 

 

9. Seznam použité literatury 

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-

4.  

KEBLOVÁ, A. Speciální školy pro sluchově postižené v České republice. Praha: MŠMT ČR, 
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PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 

80-7184-569-8.  
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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 

 

 Já, 

……………………………………………… 

 

Základní školy pro sluchově postižené……………………………………………………. 

 

souhlasím se spoluprací na výzkumném šetření, jehož cílem je zmapování výuky 

Českého jazyka a literatury na 2. stupni Základních škol pro sluchově postižené 

v České republice. Což obnáší, že: 

žáci 2. stupně výše uvedené školy vyplní dotazník, který obsahuje celkově 20 

otázek (vyplnění cca 30 minut) 

učitelé/učitelky ČJ a literatury na 2. stupni výše uvedené školy vyplní dotazník, 

který obsahuje 15 otázek (vyplnění cca 15-20 minut) 

umožním pozorování přímo při realizaci výuky ČJ a literatury ve třídách 2. 

stupně výše uvedené školy 

 

Spolu s udělením svého souhlasu jsem si vědom/a, že: 

� vyzískané údaje z výzkumného šetření budou zcela anonymní a bude s nimi 

zacházeno jako s důvěrnými daty 

� mohu z výzkumného šetření kdykoliv odstoupit  

� v případě jakýkoli dotazů se mohu obrátit na níže uvedenou kontaktní osobu  

 

 

Podpis účastníka……………………………………………………………………………… 

 

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………… 

 

Datum………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Kontaktní informace (v případě jakýkoliv dotazů je možné kontaktovat mne na 
následujícím telefonním či emailovém spojení) :  
realizátorka výzkumného šetření: Bc. Radka Hublová 
tel.: 723699958, e-mail: rada.hublova@seznam.cz 

 

  

ředitel/ka zástupce ředitele/ředitelky 
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